Oferta Promocyjna „Zmień na Play Fresh”
obowiązuje od 11 marca 2009 r. do odwołania
Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej „Zmień na Play Fresh”
1. Oferta Promocyjna „Zmień na Play Fresh” skierowana jest do UŜytkowników korzystających z Oferty Play
Karta lub Oferty Nowy Play na Kartę.
2. Oferta Promocyjna „Zmień na Play Fresh” obowiązuje w okresie od 11 marca 2009 r. do odwołania.

Szczegóły dotyczące Oferty Promocyjnej „Zmień na Play Fresh”
3. UŜytkownik moŜe zmienić dotychczas posiadaną Ofertę Play Karta lub Ofertę Nowy Play na Kartę na Ofertę
Play Fresh. W tym celu powinien wykonać jedną z poniŜszych czynności:
a. wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod *111*33*1#,
b. zalogować się na stronie https://www.24.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w zakładce „Usługi”,
c. zadzwonić do konsultanta Obsługi Klienta pod numer *500 i poprosić o zmianę.
d. udać się do punktu sprzedaŜy Play i poprosić sprzedawcę o uruchomienie wybranej usługi
4. Zmiana oferty nie wiąŜe się z ponoszeniem dodatkowej opłaty. W przypadku określonym w pkt. 3c powyŜej
UŜytkownik ponosi wyłącznie koszt połączenia z numerem *500 zgodnie z Cennikiem Oferty Play Karta lub
Oferty Nowy Play na Kartę.
5. Zmiana Oferty Play Karta lub Oferty Nowy Play na Kartę nastąpi do 7 dni kalendarzowych od momentu
dokonania czynności określonej w pkt. 3 powyŜej
6. Do czasu zmiany oferty, UŜytkownika obowiązują dotychczasowe zasady rozliczania usług świadczonych
przez P4 określone odpowiednio w Cenniku Oferty Play Karta lub Cenniku Oferty Nowy Play na Kartę wraz z
warunkami promocyjnymi w przypadku gdy UŜytkownik z takich korzystał na podstawie Ofert Promocyjnych
7. Od momentu zmiany Oferty, obowiązują zasady rozliczania usług świadczonych przez P4, określone w
Cenniku Oferty Play Fresh
8. W wyniku zmiany oferty:
a. UŜytkownik zachowuje Pakiet Złotówek;
b. przepadają wszelkie pakiety minut, bajtów lub SMS-ów, bonusy za doładowanie, rabaty, uprawnienia lub
usługi uzyskane przez UŜytkownika na podstawie dotychczasowych Ofert Promocyjnych lub
regulaminów promocji chyba, Ŝe są one dostępne dla UŜytkowników Play Fresh w chwili zmiany oferty
przez UŜytkownika lub warunki innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej,
c. przepadają wszystkie pakiety minut, bajtów lub SMS-ów, rabaty przyznane w drodze indywidualnych
ustaleń z P4
9. W przypadku gdy UŜytkownik dokonał Aktywacji Zestawu Startowego za 3 zł w Ofercie Nowy Play na Kartę i
zmieni tę ofertę na Ofertę Play Fresh zgodnie z postanowieniami niniejszej Oferty Promocyjnej, Okres
waŜności połączeń wychodzących będzie wynosił 10 dni od dnia zmiany oferty, a Okres waŜności połączeń
przychodzących będzie wynosił 100 dni od dnia zmiany oferty.
10. W przypadku gdy UŜytkownik dokonał aktywacji Zestawu Startowego za 9zł lub 30 zł w Ofercie Play Karta ,lub
Ofercie Nowy Play na Kartę i zmieni te oferty na Ofertę Play Fresh zgodnie z postanowieniami niniejszej Oferty
Promocyjnej, Okres waŜności połączeń wychodzących i Okres waŜności połączeń przychodzących będzie
wynosił odpowiednio:
a. dla Zestawu Startowego za 9 zł – 20 dni (Okres waŜności połączeń wychodzących), 110 dni (Okres
waŜności połączeń przychodzących);
b. dla Zestawu Startowego za 30 zł – 30 dni (Okres waŜności połączeń wychodzących), 120 dni (Okres
waŜności połączeń przychodzących).
11. Powrotna zmiana Oferty Play Fresh na Ofertę Nowy Play na Kartę lub odpowiednio Ofertę Play Karta nie jest
moŜliwa.
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Postanowienia końcowe
12. Skorzystanie z niniejszej Oferty Promocyjnej nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych (za
wyjątkiem Oferty Promocyjnej „Bonus na Start”) dostępnych łącznie z Ofertą Play Fresh, chyba Ŝe warunki
innych Ofert Promocyjnych stanowią inaczej.
13. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami Oferty Promocyjnej, zastosowanie znajdują odpowiednie
postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla UŜytkowników,
Cennika Oferty Play Karta, Cennika Oferty Nowy Play na Kartę oraz Cennika Oferty Play Fresh.
14. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej, bez konieczności
podawania przyczyn, z zastrzeŜeniem, iŜ zmiana nie wpłynie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez
UŜytkownika. Informacja o zmianach lub odwołaniu niniejszej Oferty Promocyjnej zostanie opublikowana na
stronie internetowej www.playmobile.pl lub w inny sposób podana do wiadomości publicznej.
15. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą literą naleŜy rozumieć
zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o.
dla UŜytkowników oraz Cenniku Oferty Play Fresh.
16. Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej www.playmobile.pl oraz w
Punktach SprzedaŜy P4.
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